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E S P A Ç O  A G N I  S A G R A D O

P r e p a r a d o  p o r :  M a r c o  V a z q u e z



Olá Pessoal!
Vamos falar um pouco sobre nossas fragilidades e como nos

deixamos levar por outras pessoas, eliminando totalmente nossa
individualidade

e seguindo uma manada entorpecida de construções mentais desvirtuadas.
Vivemos em um mundo de realidades físicas extremas, onde

cada atitude que temos ou pensamos precisa estar voltada dentro dos
parâmetros

esperados pela sociedade materialista e assim, nos tornamos acorrentados de
novas possibilidades e toda capacidade que assimilamos nos desafios

enfrentados da vida.

Caminhos do Invencível



No mundo nada! 

Apenas vivemos em uma consciência

coletiva voltada para as coisas

materialistas e nada mais! e quando não

nos encaixamos nas atitudes da sociedade

ficamos parecendo um filhote pássaro que

caiu do ninho.

Somos dignos de compaixão? É claro que

não! Na realidade posso dizer que somos

dignos de glorias e pompas pela

sociedade, pois do lado divino seremos

sempre perfeitos aos olhos do Criador.

O QUE ESTÁ
DE ERRADO
NO MUNDO?
 



Como começar a jornada!
 
Para começar a grande jornada do invencível, devo dizer
que tudo começa pelo começo! 
Entendo que parece um clichê, mas na realidade o ponto
de partida que escolhemos nos baseia em todo nosso
ciclo de vida que pretendemos percorrer em nosso
caminho de vida.
Saber entender que você tem limitações para alguns
casos e superações para outros é a forma mais clara de
seguirmos o caminho onde somos invencíveis!
Concordam?



7 LIÇÕES!
Leia com calma e aproveite.

Amor próprio Foco Perseverança
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1ª.  LIÇÃO: SAIA DO OSTRACISMO!

Como podemos querer ser fortes em espírito, ser forte e equilibrado nas emoções 
se não botamos à prova nossas fraquezas!
Ficar parado e quietinho apenas definha cada vez mais sua energia vital e impede
de ampliar sua capacidade de conquista, portanto a primeira coisa é sair da própria
bolha que criou!
Ficar um tempo em introspecção e formar uma ideologia de pretensões e buscar
para a vida é sensacional por um pouco tempo, mas não procrastine por muito
mais tempo! No momento que já entende quem é você e o que quer na vida.
Então vá à luta e conquiste!
 
Saia de dentro da caverna de seus pensamentos e coloque em
prática tudo que planejou que possa lhe trazer felicidade.



2ª.LIÇÃO: PASSOS FIRMES É MELHOR QUE CORRER! 

 Depois do primeiro passo alcançado inicia-se o caminho do invencível! 
E como não poderia deixar de ser diferente todo caminho requer
alguns cuidados para ser trilhado, pois é nos caminhos que encontramos nossas
dificuldades e entender como superá-las é a maior grandeza que 
um ser humano pode ter!
Siga seu objetivo com passos lentos, durante cada passo permeio os obstáculos de
forma consciente sem desespero e angústias, apenas resolva as dificuldades uma 
por uma e não olhe todo o desafio de uma vez só para não assustar. Se você tirar cada
pedra do seu caminho de forma gradual perceberá que ao olhar para trás retirou uma
montanha de dificuldades que antes
nunca imaginaria como ultrapassar. A gratificação é enorme para nossa alma!
Quando corremos também poderemos chegar ao nosso objetivo,
mas cada situação que deixamos de atender irá acumular ainda mais a mochila que
leva nas costas dos problemas a resolver! Quer isso?



3ª.  LIÇÃO: ACREDITAR QUE NUNCA ESTÁ SOZINHO! 

 Existem mais coisas dentre o céu e a terra que se possa
imaginar! E com essa frase digo para vocês que energias fluem por todo nosso

corpo, em nossa volta e pelo ambiente em que vivemos, portanto, saber equalizar
todas essas fontes energéticas é muito interessante para que nada fútil venha

acorrentar seu caminho.
Sempre ensino meus alunos que a ligação com a natureza é a

fonte de libertação de todos nossos males e assim dito, digo a vocês que sempre
que tiverem uma oportunidade toque em uma árvore, abrace-a, caminhe descalço

pela grama e sinta o frescor do ar puro filtrado pelas folhas das árvores
entrar pelo seu corpo e eliminar toda energia estagnada acumulada.

Banhos de ervas, chás terapêuticos, mandalas elementais são
ferramentas poderosas para manter sempre em equilíbrio e sintonia com nosso
verdadeiro ser! Portanto, aprenda a usar e veja como tão formidável você é na

sua essência.



4ª.  LIÇÃO: RESPEITAR SUA GRANDEZA ESPIRITUAL! 

 Por mais que muitas vezes acabamos não acreditando em nós
mesmos, muito mais devemos entender a magnitude dos pensamentos tanto

para o lado positivo, quanto para o lado negativo! Se entendermos a
capacidade de nossos pensamentos em criar oportunidades belíssimas em
nossa vida, então deixaremos de atender anseios pequenos materialistas e
assim poderemos compreender que a prosperidade material chega com o

crescimento de nossa harmonia! Mas, como assim???
 

Quando vibramos pensamentos bons, quando vibramos nossa
energia interior e doamos para o Universo então, todas as pessoas à sua volta

sentiram o quanto você é especial e de alguma forma farão o possível para
retribuir tal ato. No espiritualismo chamamos de “dar em troca” e como sendo

uma Lei Universal sempre estará atuando em nossas vidas.



5ª.  LIÇÃO: TUDO EM NOSSA VOLTA SÃO CICLOS! 

 Como dizem os amigos espirituais: O tempo não existe! 
O que existe são ciclos que envolvem nossa vida e se por

acaso pensas que um fato ruim está presente em sua vida hoje vai perdurar
eternamente, digo que não vai, pois nada de ruim é eterno! Basta seguir os

passos novamente desde o primeiro!
 

Entenda e refaça cada passo que ensinamos aqui quantas vezes
forem necessárias e com isso, terá a possibilidade de quebrar esses ciclos que

impedem sua verdadeira prosperidade.
 

Com o passar do tempo irá perceber como mais forte se tornou
e como muitas coisas que antes pareciam ser tão grandes e insuportáveis, hoje,

se tornam pedrinhas miúdas que retiramos com pequenas mudanças de
atitudes.



6ª.  LIÇÃO: O QUE É TEU É TEU! 

 Ter paciência e calma é uma das ferramentas mais poderosas
em nossa vida! Através da resiliência conseguimos ter equilíbrio em esperar

o momento certo do amadurecimento de nossas conquistas e com isso
saborearemos proveitos bem melhores do que antes!

O Universo conspira em nosso favor sempre, mesmo que fatos
externos bloqueiam alguma conquista, então o Universo fará de tudo para

termos de volta o que for nosso por direito.
 

Não usurpa coisas alheias e tenha gratidão por tudo que
conquistou até hoje! Agradecer e aprender com nossos próprios erros é
uma das maiores ferramentas para nos tornamos realmente invencíveis!



7ª.  LIÇÃO: AME MAIS DO QUE TUDO! 

 

Pode parecer estranho o que digo agora, mas o Amor é a maior
de todas as provas de que realmente é uma pessoa invencível!
Através do amor atraímos tudo de bom em nossas vidas e com

isso, pessoas do bem também estarão se ligando a essa
energia agregadora! 

Tudo que é ruim não entende a força do Amor e com isso
repulsam-se naturalmente de nossas vidas, 

 
basta simplesmente se amar e

acreditar que também pode conquistar tudo que sonhou!



Espaço Agni Sagrado

Obrigado pela oportunidade de poder passar esse
ensinamento
para você e espero que possa conseguir alcançar
definitivamente tudo que for de
bom para sua vida.
Através de pequenas atitudes de forma simples e
humilde
chegamos em patamares nunca antes sonhados, pois
estamos leves de corpo e alma
e com isso, literalmente podemos voar!
Seja também invencível em seu caminho e leve toda
sua
experiência para pessoas que também precisaram de
um auxílio da mesma forma que
um dia também precisou.
 
Obrigado e namastê!



SIGA-NOS DAS REDES SOCIAIS !

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

INSTAGRAM
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